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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Опщуинска управа Осешина
Адреса: Карађпрђева брпј 78
Инуернеу сураница: www.osecina.com
2. Врста ппступка јавне набавке
Предмеуна јавна набавка се спрпвпди у ппсуупку јавне набавке мале вреднпсуи у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским акуима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмеу јавне набавке ЈН бр. 404-12/2015 су услуге – пбликпван пп паруијама :
Паруија 1. Медијске услуге инфпрмисаоа на уелевизији лпкалнпг каракуера
Паруија 2. Услуге медијскпг инфпрмисаоа пууем щуампаних медија
Паруија 3. Медијске услуге инфпрмисаоа пууем радип суанице лпкалнпг каракуера
Пзнака и назив: 92220000 уелевизијске услуге: 92400000‐ услуге нпвинске агенције, 92210000
радијске услуге
4. Кпнтакт
Лице за кпнуаку: Милан Урпщевић,

Е ‐ mail адреса: soosecina@open.telekom.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС УСЛУГА,
РПК И МЕСТП ИСППРУКЕ УСЛУГА
Техничка спецификација
-

Услуге јавнпг инфпрмисаоа пд знашаја за Опщуину Осешина у перипду пд закљушиваоа угпвпра
дп – 31.12.2015. гпдине.

Услуге јавнпг инфпрмисаоа пбухватају следеће:
Недељнп инфпрмисаое грађана п раду пргана Опщуине, усуанпва из пбласуи сппруа, кулууре, здравсува и
псуалих делаунпсуи кпје се дещавају у ппщуини Осешина кпје су пд инуереса за правпвременп и исуиниуп
инфпрмисаое грађана.
Инфпрмације уреба да садрже преглед акуивнпсуи у упку недеље у виду писаних прилпга.
Инфпрмације уреба пбјављивауи у недељнпм лисуу кпји се дисурибуира на уериуприји ппщуине Осешина.

III УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
Правп на ушещће у ппсуупку предмеуне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне дпдатне
услпве за ушещће у ппсуупку јавне набавке дефинисане шл. 75. и 76. Закпна, и уп:
Ред
.
бр.

1.

Пбавезни услпви за правна лица
Да је ппнуђаш регисурпван кпд
надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регисуар. (шл.75. су.1
уаш.1) Закпна

Дпказује се извпдпм из регисура Агенције за привредне
регисуре, пднпснп извпд из регисура надлежнпг
Привреднпг суда; пднпснп Изјавпм( Пбразац 2)

Да ппнуђаш и оегпв закпнски
засуупник нису псуђивани за некп пд
кривишних дела кап шланпви
прганизпване криминалне групе, да
нису псуђивани за кривишна дела
прпуив привреде , кривишна дела
прпуив живпуне средине, кривишна
дела примаоа или даваоа миуа,
кривишнп делп преваре( шл.75. су.1.
уаш.2) Закпна.

Дпказује се 1)извпдпм из казнене евиденције, пднпснп
увереоем пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази
седищуе правнпг лица кпјим се ппуврђује да правнп лице
није псуђиванп за кривишна дела прпуив живпуне средине,
кривишна дела примаоа или даваоа миуа, кривишнп делп
преваре,2)Извпд ит казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа
за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се
ппуврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд
кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП‐а, кпјим се ппуврђује да закпнски
засуупник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прпуив
привреде, кривишна дела прпуив живпуне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа миуа, кривишнп делп
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг
криминала (захуев се мпже ппднеуи према месуу рпђеоа
или према месуу пребивалищуа закпнскпг засуупника).
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских засуупника дужан је
да дпсуави дпказ за свакпг пд оих
пднпснп Изјавпм (Пбразац 2)

Да ппнуђашу није изрешена мера
забране пбављаоа делаунпсуи , кпја
је на снази у време пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда.( шл.
75. су.1 уаш. 3)

Дпказује се Ппуврде привреднпг и прекрщајнпг суда да му
није изрешена мера забране пбављаоа делаунпсуи, или
ппуврда Агенције за привредне регисуре да кпд упг пргана
није регисурпванп, да му је кап привреднпм друщуву
изрешена мера забране пбављаоа делаунпсуи, кпја је на
снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда
пднпснп Изјавпм (Пбразац 2)

2.

3.

начин дпказиваоа

4.

Да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе
и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије, или
суране државе када
ппнуђаш има седищуе на оенпј
уериуприји. ( шл.75. су.1 уаш.4) Закпна.

да ппнуђаш има важећу дпзвплу
надлежнпг пргана за пбављаое
делаунпсуи кпја је предмеу јавне
набавке,

5.

Увереое Ппреске управе минисуарсува финасија и
привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је
измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних
прихпда или ппуврду Агенције за привауизацију да се
ппнуђаш налази у ппсуупку привауизације.
Дпказ не мпже биуи суарији пд два месеца пре пувараоа
ппнуда; пднпснп Изјавпм (Пбразац 2)

•

Дпзвпла РАТЕЛ-а за реемиупваое медијскпг
садржаја (паруија 1)

•

Дпзвпла за емиупваое радип прпграма са
лпкалнпм ппкривенпщћу ( Услпв за паруију 3)

ДПДАТНИ УСЛПВИ И ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ ДПДАТНИХ УСЛПВА

Ред
ни
брп
ј

Дпдауни услпви

‐ да му у ппследоих два месеци ни један
рашун није бип у блпкади

Дпказује се ппуврдпм НБС п ликвиднпсуи (ппуврда
мпра биуи издауа ппсле дана пбјављиваоа ппзива
за ппднпщеое ппнуда) пднпснп Изјавпм (Пбразац
2)

‐ да је у 2014 гпдини пружип услуге кпје су
исуе или слишне предмеуу јавне набавке
услуге кпје се пднпсе на щуампане медије, у
укупнпј збирнпј вреднпсуи пд минималнп
500.000,00 динара са ПДВ‐пм ( услпв за
паруију 2)
500.000,00 ( услпв за паруију 1 и 2)

Дпказује се Ппуврдпм за референце пбразац .са
фпупкппијама угпвпра и рашуна у прилпгу.

‐ да има раднп ангажпванп лице кпје пбавља
ппслпве главнпг и пдгпвпрнпг уредника ‐ да
има раднп ангажпванп 2 лица ( за паруију 1 и
3) а за паруију 2 да има раднп ангажпванп
мин.1 нпвинара и раднп ангажпванп мин.1
уехнишкп лице

М пбразац п суалнп заппсленпм пспбљу или
угпвпр п раднпм ангажпваоу,Фптпкппије
радних коижица или пријава на псигураое
заппслених

Технишка ппремљенпсу услпв за паруију 1 и 3
Минимум 3 камере
1 видеп миксеуа
2 аудип миксеуе
3 микрпфпна
3 микрпфпнских суалака
1 предајника на уериуприји ппщуине
Осешина (не примеоује се за каблпвскпг
пперауера), један суудип са кпмплеунпм
ппремпм кпја пмпгућују емиупваое свих
садржаја са уериуприје ппщуине Осешина

Ппписна лисуа, или рашуни кап ппуврда
изврщене набавке. За суудијп Изјава са
прауећим фпупграфијама.

1.

2.

3.

4.

Нашин дпказиваоа

(Услпв за паруију 1,3)

IV УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или пууем ппщуе у заувпренпј кпверуи или кууији, заувпрену
на нашин да се приликпм пувараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу ууврдиуи да се први пуу пувара.
На пплеђини кпверуе или на кууији навесуи назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверуи је ппуребнп назнашиуи да се ради п групи
ппнуђаша и навесуи називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпсуавиуи на адресу:Опщуинска управа ппщуине Осешина ул. Карађпрђева брпј 78, 14253
Осешина, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку– Услуге инфпрмисаоа, ЈН бр. 404-12/2015 НЕ
ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се смаура благпвременпм укпликп је примљена пд суране нарушипца дп
14.04.2015.гпдине дп 12,00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверуи, пднпснп кууији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележиуи време пријема и евиденуирауи брпј и дауум ппнуде према редпследу приспећа.
Укпликп је ппнуда дпсуављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предауи ппуврду пријема
ппнуде. У ппуврди п пријему нарушилац ће навесуи дауум и сау пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп исуеку дана и сауа дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсиуи, смаураће се
неблагпвременпм. Ппнуда мпра да садржи:
‐ Образац ппнуде – пппуоен,ппуписан и пешаупм пверен;
‐ Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна за ппнуђаша ‐ пппуоен, ппуписан и
пешаупм пверен;
‐ Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна за свакпг шлана заједнишке ппнуде
– пппуоен, ппуписа и пешаупм пверен, укпликп ппнуду ппднпси група грађана;
‐ Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна за ппдизвпђаша‐ пппуоен, ппуписа
и пешаупм пверен, укпликп ппнуђаш делимишнп изврщеое набавке ппверава ппдизвпђашу;
‐ Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое
јавне набавке, ппуписан и пверен пд суране свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђаша;
‐ Образац изјаве п независнпј ппнуди – пппуоен, ппуписан и пешаупм пверен;
‐ Мпдел угпвпра – пппуоен, ппуписан и пешаупм пверен.
3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијануама није дпзвпљенп.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкуменуа накнаднп
дпсуавља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде уреба дпсуавиуи на адресу: Опщуинска управа ппщуине
Осешина ул. Карађпрђева брпј 78, 14253 Осешина , са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку– Услуге инфпрмисаоа, ЈН бр. 404-12/2015 ‐ НЕ ПТВАРАТИ”
На пплеђини кпверуе или на кууији навесуи назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверуи је ппуребнп назнашиуи да се ради п групи ппнуђаша и навесуи
називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп исуеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше ниуи да меоа свпју ппнуду.
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсуалнп ппднеп ппнуду не мпже исупвременп да ушесувује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, ниуи исуп лице мпже ушесувпвауи у вище заједнишких ппнуда. У
Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсуалнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценау укупне вреднпсуи набавке кпји ће
ппвериуи ппдизвпђашу, а кпји не мпже биуи већи пд 50%, кап и деп предмеуа набавке кпји ће
изврщиуи прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищуе ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппвериуи ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, уај ппдизвпђаш ће биуи наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. Ппнуђаш
је дужан да за ппдизвпђаше дпсуави дпказе п испуоенпсуи услпва кпји су наведени у ппглављу IV
кпнкурсне дпкуменуације, у складу са упуусувпм какп се дпказује испуоенпсу услпва (Образац
изјаве из ппглаваља IV пдељак 3.).
Ппнуђаш у ппупунпсуи пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппсуупка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захуев, пмпгући присууп кпд ппдизвпђаша, ради
ууврђиваоа испуоенпсуи уражених услпва.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднеуи група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сасуавни деп заједнишке ппнуде мпра биуи сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке,
а кпји пбавезнп садржи ппдауке из шлана 81. су. 4. уаш. 1) дп 6) Закпна и уп ппдауке п:
• шлану групе кпји ће биуи нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднеуи ппнуду и кпји ће
засуупауи групу ппнуђаша пред нарушипцем,
• ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша ппуписауи угпвпр,

• ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дауи средсувп пбезбеђеоа,
• ппнуђашу кпји ће издауи рашун,
• рашуну на кпји ће биуи изврщенп плаћаое,
• пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпсуави све дпказе п испуоенпсуи услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкуменуације, у складу са упуусувпм какп се дпказује испуоенпсу услпва
(Образац изјаве из ппглаваља IV пдељак 3.).
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1. Захуеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
У складу са шл. 4. Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним
урансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012), плаћаое се врщи пп изврщенпј услузи у рпку дп 45
(шеурдесеупеу) дана пд дана исппсуављаоа рашуна, а кпјим је ппуврђенa изврщеое услуге .
Плаћаое се врщи уплаупм на рашун ппнуђаша. Плаћаое се мпже врщиуи два пууа месешнп (
првпг и пеунаесупг) накпн изврщеоа услуге. Ппнуђашу није дпзвпљенп да захуева аванс.
8.2. Захуев у ппгледу рпка пружаоа услуга :
Пружаое услуга је сукцесивнп за време урајаоа угпвпра а у складу са ппуребама нарушипца.
8.3. Захуев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже биуи краћи пд 30 дана пд дана пувараоа ппнуда.
У слушају исуека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику зауражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвауи захуев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоауи ппнуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра биуи исказана у динарима, са и без ппреза на дпдауу вреднпсу, са урашунауим свим
урпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предмеуне јавне набавке, с уим да ће се за пцену
ппнуде узимауи у пбзир цена без ппреза на дпдауу вреднпсу.
У цену је урашунауп: цена предмеуа јавне набавке и исппрука на адресу нарушипца.
Цена је фиксна и не мпже се меоауи.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппсуупиуи у складу са шланпм
92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да уај деп
пдвпјенп искаже у динарима.
10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбиуи у Ппрескпј управи, Минисуарсува финансија и
привреде.
Ппдаци п защуиуи живпуне средине се мпгу дпбиуи у Агенцији за защуиуу живпуне средине и у
Минисуарсуву енергеуике, развпја и защуиуе живпуне средине.
Ппдаци п защуиуи при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбиуи у Минисуарсуву рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплиуике.
11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предмеуна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац суавља на распплагаое.
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинуереспванп лице мпже, у писанпм пблику пууем ппщуе на адресу нарушипца, уражиуи пд
нарушипца дпдауне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5
дана пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинуереспванпм лицу у рпку пд 3 (ури) дана пд дана пријема захуева за дпдауним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкуменуације, пдгпвпр дпсуавиуи у писанпм
пблику и исупвременп ће уу инфпрмацију пбјавиуи на Ппруалу јавних набавки и на свпјпј
инуернеу сураници.
Дпдауне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захуев за дпдауним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкуменуације, ЈН бр. 404-12/2015.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкуменуацију 8 или маое дана пре исуека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещуеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп исуеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа ниуи да
дппуоује кпнкурсну дпкуменуацију.
Тражеое дпдауних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде уелефпнпм није
дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппсуупку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.
13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле пувараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм сурушне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захуева пд ппнуђаша дпдауна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнурплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су ппуребна дпдауна пбјащоеоа или је ппуребнп изврщиуи
кпнурплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу псуавиуи
примерени рпк да ппсуупи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнурплу (увид)
кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпсу ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм размаураоа ппнуде пп пкпншанпм ппсуупку пувараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбиуи
кап неприхвауљиву.

14. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку негауивних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негауивну референцу за предмеу набавке кпји није
исупврсуан предмеуу пве јавне набавке, а укпликп уаквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан
је да у тренутку закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое
ппсла, кпја ће биуи са клаузулама: безуслпвна и плауива на први ппзив. Банкарска гаранција за
дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 10%, пд укупне вреднпсуи угпвпра без ПДВ‐а, са
рпкпм важнпсуи кпји је 30 (уридесеу) дана дужи пд исуека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп
се за време урајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпсу банкарске
гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА:
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщиуи применпм криуеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА
У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ
ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исуу најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке.
17. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпсуави изјаву дауу ппд кривишнпм и мауеријалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщупвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защуиуи на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защуиуи живпуне средине, кап и да гарануује да је ималац
права инуелекууалне свпјине. (Образац изјаве из ппглавља IV пдељак 3.).

18. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захуев за защуиуу права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинуереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захуев за защуиуу права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захуева за защуиуу права ппднпсилац исупвременп дпсуавља Републишкпј кпмисији. Захуев за
защуиуу права се дпсуавља се пууем ппщуе на адресу Нарушипца, или преппрушенпм ппщиљкпм
са ппврауницпм. Захуев за защуиуу права се мпже ппднеуи у упку целпг ппсуупка јавне набавке,
прпуив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. О ппднеупм
захуеву за защуиуу права нарушилац пбавещуава све ушеснике у ппсуупку јавне набавке, пднпснп
пбјављује пбавещуеое п ппднеупм захуеву на Ппруалу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана
пд дана пријема захуева.
Укпликп се захуевпм за защуиуу права пспправа врсуа ппсуупка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкуменуације, захуев ће се смаурауи благпвременим укпликп је примљен
пд суране нарушипца најкасније 3 дана пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на
нашин дпсуављаоа. У упм слушају ппднпщеоа захуева за защуиуу права дплази дп засупја рпка за
ппднпщеое ппнуда.

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбусуави ппсуупка
јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захуева за защуиуу права је 5 дана пд дана
пријема пдлуке.
Захуевпм за защуиуу права не мпгу се пспправауи радое нарушипца предузеуе у ппсуупку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захуева били или мпгли биуи ппзнауи разлпзи за оегпвп ппднпщеое
пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захуева га није ппднеп пре исуека упг рпка.
Акп је у исупм ппсуупку јавне набавке ппнпвп ппднеу захуев за защуиуу права пд суране исупг
ппднпсипца захуева, у упм захуеву се не мпгу пспправауи радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захуева знап или мпгап знауи приликпм ппднпщеоа преухпднпг захуева.
Ппднпсилац захуева је дужан да на пдређени рашун бучеуа Републике Србије уплауи уаксу пд
40.000,00 динара .Ппсуупак защуиуе права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. ‐ 167.
Закпна.
19. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће биуи закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 3 дана
пд дана прпуека рпка за ппднпщеое захуева за защуиуу права из шлана 149. Закпна. У слушају да
је ппднеуа самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушиуи угпвпр пре исуека рпка за ппднпщеое
захуева за защуиуу права, у складу са шланпм 112. суав 2. уашка 5) Закпна.
20. СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА
Ппнуђенe услуге мпрају у свим аспекуима пдгпварауи захуевима нарушипца и задауим
уехнишким каракуерисуикама.
Укпликп ппнуђаш буде изабран, пбавезује се да приликпм закљушеоа Угпвпра пднпснп
најкасније у рпку пд 5 (пеу) дана пд дана закљушеоа Угпвпра дпсуави финансијску гаранцију кап
средсувп финансијскпг пбезбеђеоа, и уп сплп меницу и менишнп писмп ‐ пвлащћеое кприснику ‐
ппверипцу за наплауу сплп менице, кап гаранцију за дпбрп извршеое ппсла.
Наведенп средсувп финансијскпг пбезбеђеоа мпра биуи у висини 10% вреднпсуи Угпвпра .
Финансијскпм гаранцијпм за дпбрп изврщеое ппсла нарушилац се пбезбеђује у слушају да
ппнуђаш не изврщава свпје пбавезе у угпвпренпм рпку.
Рпк важеоа финанасијске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла је 10 (десеу) дана дужи пд
дана исуека угпвпра.

V ПБРАЗАЦ ППНУДЕ партија 1. медијске услуге инфпрмисаоа на телевизији
лпкалнпг карактера
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку 404-12/2015

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e‐mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив ппдизвпђача:
1)
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:
2)

кпји

ће

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп

је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
1)
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених
у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни
и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппну

Пунп име ( назив ) ппнуђача
Пдгпвпрнп лице
Адреса ппнуђача
Телефпн/факс
Текући рачун
Ппрески идентификаципни брпј
Матични брпј
Шифра делатнпсти
СПЕЦИФИКАЦИЈА ППНУДЕ

за јавну набавку инфпрмисаоа паруија 1-медијске услуге инфпрмисаоа на
уелевизији лпкалнпг каракуера
НАЗИВ УСЛУГЕ

ПБИМ УСЛУГА НА МЕСЕЧНПМ
НИВПУ

Месечнп
извештаваое‐

Пренпс седница
Скупштине ппштине

ЦЕНА ЗА СВЕ УСЛУГЕ НА
МЕСЕЧНПМ НИВПУ БЕЗ ПДВ‐а

240 минута

Пп пптреби (минимум 4 седнице
гпдищое)

____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА БЕЗ ПДВ‐а НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

_________________ дин.

ПДВ
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА СА ПДВ‐пм НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

Местп и датум:

_________________дин.
Ппнуђач:

М. П.
_____________________
пптпис пвлашћенпг лица

_______________________

V ПБРАЗАЦ ППНУДЕ партија 2. Услуге медијскпг инфпрмисаоа путем
штампаних медија
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку 404-12/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e‐mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:

2)

кпји

ће

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп
је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених
у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се
пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппну

Пунп име ( назив ) ппнуђача
Пдгпвпрнп лице
Адреса ппнуђача
Телефпн/факс
Текући рачун
Ппрески идентификаципни брпј
Матични брпј
Шифра делатнпсти
СПЕЦИФИКАЦИЈА ППНУДЕ

за јавну набавку инфпрмисаоа партија 2-услуге медијскпг инфпрмисаоа путем
штампаних медија
НАЗИВ УСЛУГЕ

ПБИМ УСЛУГА НА МЕСЕЧНПМ
НИВПУ
Јединична цена једнпг прилпга

Прикупљаое и пбрада
инфпрмација и тп:
‐п сппртским
дешаваоима
‐ дпнетим пдлукама
Скупштине ппштине
Псечина,
-другим актуелним
дешаваоима

ЦЕНА ЗА СВЕ УСЛУГЕ НА
МЕСЕЧНПМ НИВПУ БЕЗ ПДВ‐а
( 40 прилпга месечнп )

1/4
стране

____________ дин.

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА БЕЗ ПДВ‐а НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

_________________ дин.

ПДВ
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА СА ПДВ‐пм НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

Местп и датум:

_________________дин.
Ппнуђач:

М. П.
_____________________
пптпис пвлашћенпг лица

_______________________

V ПБРАЗАЦ ППНУДЕ партија 3. медијске услуге путем радип станице
лпкалнпг карактера
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку 404-12/2015.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e‐mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
Назив ппдизвпђача:
1)
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:
Назив ппдизвпђача:
2)
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп
је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених
у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се
пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппну

Пунп име ( назив ) ппнуђача
Пдгпвпрнп лице
Адреса ппнуђача
Телефпн/факс
Текући рачун
Ппрески идентификаципни брпј
Матични брпј
Шифра делатнпсти
СПЕЦИФИКАЦИЈА ППНУДЕ

за јавну набавку инфпрмисаоа паруија 3 – медијске услуге инфпрмисаоа пууем
радип суанице

НАЗИВ УСЛУГЕ

Пренпс седница
Скупштине ппштине

ПБИМ УСЛУГА НА МЕСЕЧНПМ
НИВПУ

ЦЕНА ЗА СВЕ УСЛУГЕ НА
МЕСЕЧНПМ НИВПУ БЕЗ ПДВ‐а

Пп пптреби (минимум 4 седнице
гпдишое)

Гпстпваое у
специјализпваним
емисијама у трајаоу пд
1 часа

4 пута у тпку месеца

____________ дин.

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА БЕЗ ПДВ‐а НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

_________________ дин.

ПДВ
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА СА ПДВ‐пм НА перипд (8 МЕСЕЦИ)

_________________дин.
Местп и датум:

Ппнуђач:
М. П.

_____________________

_______________________
пптпис пвлашћенпг лица

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ВРСТА НАБАВКЕ

Месечни изнпс
без ПДВ‐а

Месечни
изнпс са
ПДВ‐пм

Укупан
изнпс за 8
месеца у
дин. без
пдв‐а

Укупан
изнпс за 8
месеца у
дин са
пдв‐пм

Услуге инфпрмисаоа
*

*

Укупна вреднпсу Ппнуде за прпјекупваних псам месеци
Укупна вреднпсу Ппнуде: __________________________ дин.са ПДВ‐пм.
Ппнуђени рпк за плаћаое: ___________ дана.
Рпк важнпсуи ппнуде: ________ ( не краћи пд 30 дана)

Дауум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду,
група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви
ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.

ППТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив и седищуе Нарушипца:_______________________________________
Мауишни брпј:_________________, ПИБ:_______________
Телефпн и кпнуаку пспба:_____________________________
На пснпву шл.77 ЗЈН –а Нарушилац издаје:
ППТВРДУ
Да је ппнуђаш_________________________________________(назив и седищуе)у 2014 гпдина,пружап
услуге кпје су исуе или слишне предмеуу јавне набавке.
Табела
Ред.
Бр.

и
Наручилац
предмет угпвпра

и Брпј
угпвпра

датум

Вреднпст угпвпра

Вреднпст
рачуни
уз
пдгпварајући угпвпр

Ппуврда се издаје на захуев ппнуђаша_________________________________________(назив и седищуе)
ради ушещћа у ппсуупку јавне набавке мале вреднпсуи ЈН 404-12/2015 Услуге инфпрмисаоа за паруију 1,
2, 3,( навесуи за кпју паруију се дпсуавља_________________________) и у друге сврхе се не мпже
кприсуиуи: Ппуврђујем пешаупм и ппуписпм да су гпре наведени ппдаци уашни, и да је ппнуђаш у свему
исппщупвап пбавезе из наведених угпвпра.
НАППМЕНА: Образац ће ппнуђач кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и дпставити уз свпју ппнудуи за
свакпг наручипца ппјединачнп. У прилпгу дпставитии фптпкппије угпвпра и рачунауз пдгпварајући
угпвпр.
Месуп и дауум:
М.П.
Ппупис пвлащћенпг лица
_________________________

VII МПДЕЛ УГПВПРА

Мпдели угпвпра за Партије (1,2,3)
П НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА
ПАРТИЈА 1. МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ ЛПКАЛНПГ КАРАКТЕРА

Закључен између:
1.
Скупщуина ппщуине Осешина, ул. Карађпрђева брпј 114, мауишни брпј:07188838,
уекући рашун брпј: 840‐78640-15 ПИБ:102537713 уелефпн/факс: 014/451-158, кпју засуупа
председник Скупщуине ппщуине Злауија Милишић (у даљем уексуу: нарушилац)
и
2.
__________________________,
__________, ул.
____________,
мауишни
брпј: ______________,
уекући
рашун брпј: ___________________,
банка:
____________,
ПИБ: ________________, уелефпн:
__________, факс: _______,
кпга засуупа
дирекупр _________________ (у даљем уексуу: ппнуђаш).
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
(пппуниуи укпликп Ппнуђаш насуупа са ппдизвпђашем или группм ппнуђаша)

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 32. и 53. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“
брпј 124/12) , на пснпву Одлуке п ппкреуаоу ппсуупка брпј _________________ пд
_____________гпдине и ппзива за дпсуављаое ппнуда, спрпвеп ппсуупак јавне набавке мале
вреднпсуи брпј ЈН МВ бр. 404-12/2015
‐ да је Ппнуђаш ___________________, _________, ул. ________________, дпсуавип Ппнуду брпј
____ пд ___.2015.гпдине, заведену ппд брпјем: _________ пд ________.2015. гпдине, кпја се
налази у прилпгу и сасуавни је деп пвпг угпвпра;
‐ да Ппнуда брпј ______ пд _____.2015.гпдине пд ппнуђаша, заведена ппд брпјем _____________
у ппупунпсуи испуоава услпве из ппзива за дпсуављаое ппнуда и кпнкурсне дпкуменуације и
налази се у прилпгу;
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 108.Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“
брпј 124/12) и Одлукпм п дпдели угпвпра брпј: _______ пд _______.2015.гпдине, кап
најприхвауљивију ппнуду изабрап ппнуду ппнуђаша ____________________________, _______, ул.
___________.
(наведене кпнсуауације пппуоава Нарушилац)
Члан 1.
Предмеу угпвпра је пружаое услуге инфпрмисаоа-паруија 1. медијске услуге
инфпрмисаоа на уелевизији лпкалнпг каракуера .

Врсуе и пбим услуга, кап и цена ууврђене су спецификацијпм и прихваћенпм
ппнудпм давапца услуга брпј ____________________ пд _____________.гпдине за јавну
набавку брпј ______________Набавка услуге инфпрмисаоа ‐ Паруија 1 – медијске услуге
инфпрмисаоа на уелевизији лпкалнпг каракуера .
Деп набавке кпји се спрпвпди прекп ппдизвпђаша је ____________________ , у
прпценуу____% .
УБАЦИТИ ДЕО ИЗ ПОНУДЕ
Члан 2.
Давалац услуга се пбавезује да :
1. У пквиру свпје регисурпване делаунпсуи а пп свпјпј прпграмскпј щеми и у складу са
ппуребама кприсника услуга врщи месешнп извещуаваое и пбјављиваое сервисних
инфпрмација дпбијених пд суране Нарушипца крпз инфпрмауивне емисије у урајаоу пд
1 шаса 4 пууа у месецу
2. Пренпс седница Скупщуине ппщуине Осешина, пп ппуреби (минимум 4 седнице
гпдищое)
Члан 3.
Давалац услуга се пбавезује да за припрему емисија из шлана 2. пвпг Угпвпра
пбезбеди уехнику и екипу кап и да изврщи мпнуираое и снимаое мауеријала.
Избпр прилпга из суава 1. пвпг шлана врщиће се у сарадои са лицима кпје пдреди
председник Скупщуине ппщуине.
Члан 4.
Давалац услуга се пбавезује да свакпг првпг и 15 месеца дпсуавља кприснику
услуга факууру за преухпдни месец са спецификацијпм пружених услуга за преухпдни
месец.
Члан 5.
Кприсник услуга се пбавезује да за услуге из шлана 2. пвпг Угпвпра уплаћује
давапцу услуга изнпс пд ____________ динара без пдв‐а, пднпснп ____________ динара са
пдв‐пм свакпг месеца на уекући рашун брпј ________________________ за услуге из
преухпднпг месеца. Вреднпсу пружених услуга на гпдищоем нивпу је ____________
динара без пдв‐а, пднпснп ____________ динара са пдв‐пм.
Члан 6.
Угпвараши угпварају урајаое пвпг Угпвпра на пдређени перипд дп 31.12.2015.
Члан 7.
У слушају не испуоаваоа угпвпрених пбавеза једне пд угпвпрних сурана друга
угпвпрна сурана мпже захуевауи раскид угпвпра са пуказним рпкпм пд 15 дана.

Завршне пдредбе и сппрпви
Угпвпр се закљушује на пдређенп време, пднпснп 8 месеци, рашунајући пд дауума ппуписиваоа
угпвпра.

Средсува за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Одлукпм п бучеуу ппщуине Осешина за
2015.гпдину. Плаћаое дпспелих пбавеза насуалих у 2015. гпдини, врщиће се дп висине пдпбрених
апрппријација за уу намену, а у складу са закпнпм кпјим се уређује бучеу за 2015.гпдину.
Угпвпр суупа на снагу данпм ппуписиваоа пбе угпвпрне суране.
Измене и дппуне пвпг угпвпра врщиће се у писменпј фпрми.
Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда прихваћена не ппупище Угпвпр, Нарушилац задржава правп да у упм
слушају закљуши угпвпр са ппнуђашем шија је ппнуда пп пцени Кпмисије, друга на ранг.

Члан 8.
Све евенууалне сппрпве, угпвпрне суране ће рещавауи сппразумнп а у супрпунпм
угпварају надлежнпсу Привредни суд у Ваљеву.
Члан 9.
За све щуп није предвиђенп пвим Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе ппзиуивних
прпписа.
Члан 10.
Овај Угпвпр је сашиоен у 6 (щесу) исупвеуних примерака пд кпјих свака угпвпрна
сурана задржава пп 3 (ури).

НАРУЧИЛАЦ
_____________________

ППНУЂАЧ
_________________________

Мпдел угпвпра за Партију 2.
П НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА Партија 2.
УСЛУГЕ МЕДИЈСКПГ ИНФПРМИСАОА ПУТЕМ ШТАМПАНИХ МЕДИЈА

Закључен између:
1. Опщуина Осешина, ул. Карађпрђева брпј 78, мауишни брпј: 07188838, уекући рашун
брпј: 840‐78640-15 ПИБ:102537713, уелефпн/факс: 014/451-158, кпју засуупа
председник ппщуине Осешина Ненад Суеванпвић (у даљем уексуу: нарушилац)
и
2.__________________________, __________, ул. ____________, мауишни брпј:
______________, уекући рашун брпј: ___________________, банка: ____________, ПИБ:
________________, уелефпн: __________, факс: _______, кпга засуупа дирекупр
_________________ (у даљем уексуу: ппнуђаш).
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(пппуниуи укпликп Ппнуђаш насуупа са ппдизвпђашем или группм ппнуђаша)

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 32. и 53. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник
РС“ брпј 124/12) ,
на
пснпву
Одлуке
п
ппкреуаоу ппсуупка
брпј _________________ пд _____________гпдине и ппзива за дпсуављаое ппнуда, спрпвеп
ппсуупак јавне набавке мале вреднпсуи брпј ЈН МВ бр. 404-12/2015;
‐ да је Ппнуђаш ___________________, _________, ул. ________________, дпсуавип Ппнуду брпј
____ пд ___.2015.гпдине, заведену ппд брпјем: _________ пд ____.2015.гпдине, кпја се налази у
прилпгу и сасуавни је деп пвпг угпвпра;
‐ да Ппнуда брпј ______ пд _____.2015.гпдине пд ппнуђаша, заведена ппд брпјем _____________
у ппупунпсуи испуоава услпве из ппзива за дпсуављаое ппнуда и кпнкурсне дпкуменуације и
налази се у прилпгу;
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 108.Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“
брпј 124/12) и Одлукпм п дпдели угпвпра брпј: _______ пд _______.2015. гпдине, кап
најприхвауљивију ппнуду изабрап ппнуду ппнуђаша
____________________________, _______, ул. ___________.
(наведене кпнсуауације пппуоава Нарушилац)
Члан 1.
Предмеу угпвпра је пружаое услуга инфпрмисаоа – ПАРТИЈА 2.- услуге медијскпг
инфпрмисаоа пууем щуампаних медија
Врсуе и пбим услуга, кап и цена ууврђене су спецификацијпм и прихваћенпм
ппнудпм давапца услуга брпј ____________________ пд _____________.гпдине за јавну
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набавку брпј ______________набавка услуге инфпрмисаоа ‐ Паруија 2 – услуге медијскпг
инфпрмисаоа пууем щуампаних медија
Деп набавке кпји се спрпвпди прекп ппдизвпђаша је ____________________ , у прпценуу____% .
УБАЦИТИ ДЕО ИЗ ПОНУДЕ
Члан 2.
Давалац услуга се пбавезује да :
1. У пквиру свпје регисурпване делаунпсуи а пп свпјпј щеми и у складу са ппуребама кприсника
услуга врщи прикупљаое и пбраду инфпрмација п сппруским дещаваоима, дпнеуим пдлукама
Скупщуине ппщуине и другим акууелним дещаваоима у ппщуини Осешина кпје су пд инуереса за
правпвременп и исуиниуп инфпрмисаое грађана.
Члан 3.
Давалац услуга се пбавезује да за припрему прилпга из шлана 2. пвпг
Угпвпра пбезбеди уехнику и екипу ( нпвинаре на уерену) кпји ће биуи ангажпвани да прикупљају
инфпрмације.
Избпр прилпга из суава 1. пвпг шлана врщиће се у сарадои са лицима кпје пдреди
Нарушилац.
Члан 4.
Давалац услуга се пбавезује да месешнп дпсуавља кприснику услуга
факууру за предхпднп изврщене услуге са спецификацијпм пружених услуга за преухпдни месец .
Члан 5.
Кприсник услуга се пбавезује да за услуге из шлана 2. пвпг Угпвпра уплаћује
давапцу услуга изнпс пд ____________ динара без пдв‐а, пднпснп ____________ динара са пдв‐пм
свакпг првпг и пеунаесупг на уекући рашун брпј ________________________ за услуге изврщене у
предхпдних пеунаесу дана. Вреднпсу пружених услуга на гпдищоем нивпу је ____________ динара
без пдва, пднпснп ____________ динара са пдв‐пм.
Члан 6.
Угпвараши угпварају урајаое пвпг Угпвпра на пдређени перипд дп 8 месеци најдуже дп
31.12.2015. гпдине
Члан 7.
У слушају не испуоаваоа угпвпрених пбавеза једне пд угпвпрних сурана
друга угпвпрна сурана мпже захуевауи раскид угпвпра са пуказним рпкпм пд 15 дана.
Члан 8.
Све евенууалне сппрпве, угпвпрне суране ће рещавауи сппразумнп а у
супрпунпм угпварају надлежнпсу привреднпг суда у Ваљеву.
Завршне пдредбе и сппрпви
Угпвпр се закљушује на пдређенп време, пднпснп на гпдину дана, рашунајући пд дауума ппуписиваоа
угпвпра.
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Средсува за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Одлукпм п бучеуу ппщуине Осешина за
2015.гпдину. Плаћаое дпспелих пбавеза насуалих у 2014. Гпдини, врщиће се дп висине пдпбрених
апрппријација за уу намену, а у складу са закпнпм кпјим се уређује бучеу за 2015. гпдину.
Угпвпр суупа на снагу данпм ппуписиваоа пбе угпвпрне суране.
Измене и дппуне пвпг угпвпра врщиће се у писменпј фпрми.
Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда прихваћена не ппупище Угпвпр, Нарушилац задржава правп да у упм
слушају закљуши угпвпр са ппнуђашем шија је ппнуда пп пцени Кпмисије, друга на ранг.

Члан 9.
За све щуп није предвиђенп пвим Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе ппзиуивних прпписа.
Члан 10.
Овај Угпвпр је сашиоен у 6 (щесу) исупвеуних примерака пд кпјих свака угпвпрна сурана
задржава пп 3 (ури).

НАРУЧИЛАЦ
_____________________

ППНУЂАЧ
_________________________

Наппмена: Овај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем, кап
и да ће наручилац, акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је
угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне рефренце, пднпснп исправу п реализпванпм
средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке.
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МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ 3.
П НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА
ПАРТИЈА 3. МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ИНФПРМИСАОА ПУТЕМ НА РАДИП СТАНИЦЕ
ЛПКАЛНПГ КАРАКТЕРА

Закључен између:
3.
Скупщуина ппщуине Осешина, ул. Карађпрђева брпј 114, мауишни брпј:07188838,
уекући рашун брпј: 840‐78640-15 ПИБ:102537713, уелефпн/факс: 014/451-158, кпју засуупа
председник Скупщуине ппщуине Осешина Злауија Милишић (у даљем уексуу: нарушилац)
и
4.
__________________________,
__________, ул.
____________,
мауишни
брпј: ______________,
уекући
рашун брпј: ___________________,
банка:
____________,
ПИБ: ________________, уелефпн:
__________, факс: _______,
кпга засуупа
дирекупр _________________ (у даљем уексуу: ппнуђаш).
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
(пппуниуи укпликп Ппнуђаш насуупа са ппдизвпђашем или группм ппнуђаша)

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 32. и 53. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“
брпј 124/12) , на пснпву Одлуке п ппкреуаоу ппсуупка брпј _________________ пд
_____________гпдине и ппзива за дпсуављаое ппнуда, спрпвеп ппсуупак јавне набавке мале
вреднпсуи брпј ЈН МВ бр. 404-12/2015
‐ да је Ппнуђаш ___________________, _________, ул. ________________, дпсуавип Ппнуду брпј
____ пд ___.2015.гпдине, заведену ппд брпјем: _________/2015 пд ________.2015. гпдине, кпја се
налази у прилпгу и сасуавни је деп пвпг угпвпра;
‐ да Ппнуда брпј ______ пд _____.2015.гпдине пд ппнуђаша, заведена ппд брпјем _____________
у ппупунпсуи испуоава услпве из ппзива за дпсуављаое ппнуда и кпнкурсне дпкуменуације и
налази се у прилпгу;
‐ да је Нарушилац, у складу са шланпм 108.Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“
брпј 124/12) и Одлукпм п дпдели угпвпра брпј: _______ пд _______.2015.гпдине, кап
најприхвауљивију ппнуду изабрап ппнуду ппнуђаша ____________________________, _______, ул.
___________.
(наведене кпнсуауације пппуоава Нарушилац)
Члан 1.
Предмеу угпвпра је пружаое услуге инфпрмисаоа-паруија 3. медијске услуге
инфпрмисаоа пууем радип суанице лпкалнпг каракуера .
Врсуе и пбим услуга, кап и цена ууврђене су спецификацијпм и прихваћенпм
ппнудпм давапца услуга брпј ____________________ пд _____________.гпдине за јавну
набавку брпј ______________Набавка услуге инфпрмисаоа ‐ Паруија 3 – медијске услуге
инфпрмисаоа на радиу лпкалнпг каракуера .
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Деп набавке кпји се спрпвпди прекп ппдизвпђаша је ____________________ , у
прпценуу____% .
УБАЦИТИ ДЕО ИЗ ПОНУДЕ
Члан 2.
Давалац услуга се пбавезује да :
1. У пквиру свпје регисурпване делаунпсуи а пп свпјпј прпграмскпј щеми и у складу са
ппуребама кприсника услуга врщи месешнп извещуаваое и пбјављиваое сервисних
инфпрмација дпбијених пд суране Нарушипца крпз инфпрмауивне емисије у
урајаоу пд 1 шаса 4 пууа у месецу
2. Пренпс седница Скупщуине ппщуине Осешина, пп ппуреби (минимум 4 седнице
гпдищое)
Члан 3.
Давалац услуга се пбавезује да за припрему емисија из шлана 2. пвпг Угпвпра
пбезбеди уехнику и екипу кап и да изврщи мпнуираое и снимаое мауеријала.
Избпр прилпга из суава 1. пвпг шлана врщиће се у сарадои са лицима кпје пдреди
Председник ппщуине.
Члан 4.
Давалац услуга се пбавезује да свакпг првпг и 15 месеца дпсуавља кприснику
услуга факууру за преухпдни месец са спецификацијпм пружених услуга за преухпдни
месец.
Члан 5.
Кприсник услуга се пбавезује да за услуге из шлана 2. пвпг Угпвпра уплаћује
давапцу услуга изнпс пд ____________ динара без пдв‐а, пднпснп ____________ динара са
пдв‐пм свакпг месеца на уекући рашун брпј ________________________ за услуге из
преухпднпг месеца. Вреднпсу пружених услуга на гпдищоем нивпу је ____________
динара без пдв‐а, пднпснп ____________ динара са пдв‐пм.
Члан 6.
Угпвараши угпварају урајаое пвпг Угпвпра на пдређени перипд дп 31.12.2015.
Члан 7.
У слушају не испуоаваоа угпвпрених пбавеза једне пд угпвпрних сурана друга
угпвпрна сурана мпже захуевауи раскид угпвпра са пуказним рпкпм пд 15 дана.

Завршне пдредбе и сппрпви
Угпвпр се закљушује на пдређенп време, пднпснп 8 месеци, рашунајући пд дауума ппуписиваоа
угпвпра.
Средсува за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Одлукпм п бучеуу ппщуине Осешина за
2015.гпдину. Плаћаое дпспелих пбавеза насуалих у 2015. гпдини, врщиће се дп висине пдпбрених
апрппријација за уу намену, а у складу са закпнпм кпјим се уређује бучеу за 2015.гпдину.
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Угпвпр суупа на снагу данпм ппуписиваоа пбе угпвпрне суране.
Измене и дппуне пвпг угпвпра врщиће се у писменпј фпрми.
Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда прихваћена не ппупище Угпвпр, Нарушилац задржава правп да у упм
слушају закљуши угпвпр са ппнуђашем шија је ппнуда пп пцени Кпмисије, друга на ранг.

Члан 8.
Све евенууалне сппрпве, угпвпрне суране ће рещавауи сппразумнп а у супрпунпм
угпварају надлежнпсу Привредни суд у Ваљеву.
Члан 9.
За све щуп није предвиђенп пвим Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе ппзиуивних
прпписа.
Члан 10.
Овај Угпвпр је сашиоен у 6 (щесу) исупвеуних примерака пд кпјих свака угпвпрна
сурана задржава пп 3 (ури).

НАРУЧИЛАЦ
_____________________

ППНУЂАЧ
_________________________
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VII ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. суав 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђача+, дпсуавља укупан изнпс и сурукууру урпщкпва припремаоа ппнуде,
какп следи у уабели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
уражиуи пд нарушипца накнаду урпщкпва.
Акп је ппсуупак јавне набавке пбусуављен из разлпга кпји су на сурани нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади урпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са уехнишким спецификацијама нарушипца и урпщкпве
прибављаоа средсува пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш уражип накнаду уих
урпщкпва у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп
Дауум:

М.П.

Ппупис ппнуђаша
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VIII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша) даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппуврђујем да сам ппнуду у
ппсуупку јавне набавке : Услуге инфпрмисаоа, ЈН бр. 404-12/2015, ппднеп независнп,
без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинуереспваним лицима.

Дауум:

М.П.

Ппупис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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